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Gujarat State Forest Development Corporation Ltd.
(A Govt. of Gujarat Undertaking)
“Vanganga”, 78, Alkapuri, Vadodara – 390 007
CIN : U02005GJ1976SGC002927

Contractual Vacancies
GSFDC Ltd. invites applications for the various posts of
Accountant (01), Supervisor (02), Assistant Supervisor (03)
and Manager (Accounts) (01) on contractual basis for 11
months. The detailed advertisement is available on our
website www.gsfdcltd.co.in. The last date for application in
prescribed format is 19.04.2022.
14/BRC/2022
Managing Director

ુજરાત રાજય વન િવકાસ િનગમ લ.
વનગંગા, 78, અલકાુર, વડોદરા-390 007
ફોન નં.0265-2344852/2355292-93-94
e-mail : gsfdcltd@gmail.com Website : www.gsfdcltd.co.in
я  :
િનગમ હ)ઠળની -ુ.ય કચેર, 

ш - я (к   )
!",   $ х 

ш-1 જ2યા

& ૧૧ માસ

માટ) કરાર આધા7રત કમ8ચારની લાયકાત અને ફરજોની િવગત નીચે -ુજબ છે .
(1) લાયકાત
શૈ?ણક લાયકાત :

સરકાર માAય Bુિનવ8િસટ અથવા માAય શૈ?ણીક સંDથામાંથી એમ.કોમ.(ર) 2Bુલર).

Fમર :

25વષ8થી ઓછ નહ અને 35 વષ8થી વIુ નહ. અJુKિત/અJુ જનKિત અને
સામાLક અને શૈ?ણક રતે પછાત વગ8ના ઉમેદવાર માટ) પ વષ8ની Oટછાટ રહ)શે

Pેફરં સ

માAય શૈ?ણીક સંDથામાંથી એમ.કોમ.(ર) 2Bુલર)ની સાથે સી.એ. ઈAટર થયેલાને
Pાથિમકતા આપવામાં આવશે.

અJુભવ :

ઓછામાં ઓછો 3 વષ8નો લિમટડ કંપનીમાં એકાઉAટને લગત કામગીરનો
અJુભવ જSર છે .

કોTUBુટરJુ ં Vાન :

ુજરાત સરકારના કોTUBુટર Wગેના સીસીસી Uલસના સીલેબસ8માં આવર લેવાયેલ
િવષયોJુ Xથા ુજરાતી ,WYેL, 7હAદ ભાષાJુ Vાન હોZુ ં જSર છે .
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7હશાબને લગતા રપો[્8 તૈયાર કર અને ચકાસણી Wિતમ
]ુકવણી માટ) િવગતો સાદર કરવી.

ર

Pો^કટ ડવીજનના 7હસાબોની ચકાસણી Wગે ?િતઓ બાબતે
પ_`યવહાર કરવો.

૩

Pો^કટ કચેરના 7હસાબી દDતાવેજોની નbધ કોTUBુટરમા કરવા
અને માિસક/વાિષcક પ_કો તૈયાર કરવા.

૪

િવિવધ કાયદાઓ Wગે માિસક/ વાિષcક રટ8ન તૈયાર કર વક8સ
મેનેજરને સાદર કરવા. 7હસાબી `યવહારો Wગે તેઓના eુચનો
નાણાંકય Wfુશક સમ? રgુ કરવા

પ

ઈAટરનલ ઓડટ/Dટ)hBુટર ઓડટ/એ.L.ઓડટ માટ જSર
દDતાવેજો  ૂરા પાડ ઓડટ વાંધાઓJુ િનરાકરણ કરZુ.

૬

િ_માિસક/છ માસેક/વાિષcક સમયગાળાના િનગમની વિનલ
ઉkોગની િવિવધ PZ ૃિતઓના કાય8કાર અહ)વાલ માટ)ની િવગતો
માટ)ની તૈયાર કરવી.

7

વાિષcક બ^ટ તૈયાર કરવા માટ) Pાથિમmસ પ_`યવહાર તથા
િવગતો એક_ કરવાની કામગીર કરવી.
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વિનલ ઉkોગ, નવતાડ-01 n2યા

(0) &"  :

S.15,000/- માિસક/ (7ફકસ) (નેગોશીયેબલ)

(1) к 

2 :

(3) 45 " :

૧૧ માસ
1.માિસક કોAસોલીડ)ટ)ડ પગાર ઉપરાંત કોઇપણ Kતના લાભો આપવામાં આવશે
નહ.
2.સરકારના િનયમ -ુજબ મળવાપા_ રK આપવામાં આવશે. કરારનો સમય  ૂરો
થયાં બાદ લેણી નીકળતી રKનો પગાર મળશે નહ.
3. સી.એ. ઈAટર થયેલ અરજદારો pારા સી.એ. ફાઈનલની તૈયાર કરવામાં ન
આવતી હોય તેવા સી.એ. ઈAટર થયેલ અરજદારોને PાધાAય આપવામાં આવશે.

(7) અરL

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અમાર વેબસાઈટ પર -ુક)લ િવગતવાર Kહ)રાત વાંચી

મોકલવાની િવગતો

િનયત કર) લ એUલીક)શન ફોમqટ ડાઉનલોડ કર, મા7હતી ભર, જSર લાયકાત અને
અJુભવ Wગેના અને Dfુલ લીવrગ સટsફક)ટના બડાણો સ7હત િનગમની
વડકચેરના સરનામે તા.19-04-2022 eુધીમાં 6.10 pm

eુધીમાં લેખત અરL

મોકલી આપવી. આ સમયમયા8દામાં અરL િનગમની વડકચેર ખાતે મળ જવી
જSર છે . આ િસવાય અAય DવSપે ^વી ક), ઈમેલથી
લેવામાં આવશે નહ.તેમજ

મળે લ અરLઓ uયાને

સમયમયા8દા બાદ મળે લ અરLઓ uયાને લેવામાં

આવશે નહ.લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તરફથી ઘણા મોટા Pમાણમાં અરLઓ
મળશે તેવા 7કDસામાં ઉમેદવારોની ઉhચલાયકાત અને સબંિધત જ2યા માટ)ના
અJુભવને uયાને રાખી ઉમેદવારોને શોટ8લીDટ કર ઈAટર`Bુમાં બોલાવાશે. અરLના
કવર પર "
'(8)સામાAય શરતો

7 .
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(1)મળે લ અરLઓમાંથી શોટ8લીDટ કરવાJુ, પસંદગી કરવાJુ ં Xથા કોઈપણ
ઉમેદવારને ઈAટર`Bુ માટ) ર^કટ કરવાનો મેનેજમેAટનો હકક અબાિધત રહ)શે.(2)
ે મેAટને
કોઈપણ કારણ આUયા વગર સીલેmશન Pોસેસ રદ કરવાનો મેનજ
અબાિધત હકક રહ)શે. (3) િનયત Pxોમામાં નહ મળે લ, અIુર . વાંચી ન શકાય
તેવી, સહ િવનાની Xથા જSર Pમાણપ_ો જોડયા િવનાની અરLઓ રદ ગણવામાં
આવેશે. (4) જAમ તારખ/ ઉમરની ચકાસણી માટ) શાળા છોડyાના Pમાણપ_ની
નકલ બડવી જSર છે . (5) મળે લ અરLઓને કંપનીની જSરયાત Pમાણે
શોટ8લીDટ કરવામાં આવશે અને આવા શોટ8લીDટ કર) લ ઉમેદવારોને ઈAટર`Bુ માટ)

) ીક વષ8માં મેળવેલ ુણાંકના આધાર) બોલાવવામાં આવશે. (6) જો
તેમણે એક)ડમ
ઉમેદવાર સરકાર કમ8ચાર/સેમી ગવમqAટ કચેર / Kહ)ર સાહસમાં નોકર કરતા
હશે તો અરL Pોપર ચેનલ મારફતે રgુ કરવાની રહ)શે તેમજ ^ તે સંDથાJુ ના
વાંધા Pમાણપ_ અરL જોડ) રgુ કરવાJુ રહ)શે. (7) પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર)
અ_ેના ઓઝqનાઈ^શનમાં ફરજ પર હાજર થતી વખતે અગાઉના નોકર રહ)લ
સંDથાનો {ટા કયા8નો |ક
ુ મ રgુ કરવાનો રહ)શે.(8) ઈAટર`Bુમાં બોલાવેલ
ઉમેદવારને -ુસાફર ખચ8 આપવામાં આવશે નહ. (9) પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર)
7દન-15માં ફરજ પર જોડાવવાJુ ં રહ)શે.(10) ઈAટર`Bુ માટ) પસંદગી પામેલ
ઉમેદવારોJુ ં શોટ8લીDટ િનગમની વેબાસાઈટ પર -ુકવામાં આવશે. તેથી અરL કયા8
બાદ િનગમની વેબસાઈટની -ુલાકાત કરતા રહ)Z.ુ ં
(9) & ;
, " :

આ જ2યાઓ પર ઉમેદવારની પસંદગી શૈ?ણક લાયકાત, અJુભવ તથા પસંદગી
સિમિત pારા લેવાનાર પસન
8 લ }ટર`Bુમાં કર) લ દ) ખાવના આધાર) к 2 , ш.

(10) અરL

તા.19-4-2022 સાં^ 6.10 વા2યા eુધી

મોકલવાની છે ~લી

શોટ8લીDટ કર) લ અરજદારોને ઈAટર`Bુ માટ)નો સમય તથા Dથળ ફોન કર તથા

તારખ

અલાયદા કોલ લેટર ઈDBુ કર Kણ કરવામાં આવશે.

APPLICATION FOR THE POST OF ACCOUNTANT ON CONTRACTUAL
BASIS
Paste
Passport
size Colour
Photograph

1.

Name in full :
a.

Sex: (Male / Female)

b.

Marital Status: (Married /Single)

c.

Mother Tongue:

2.

Address : (Correspondence) :
Address (Permanent) :

3

Place of Birth:

3A.

Date of Birth: (Attach School Leaving
Certificate / Birth Certificate):

4.

Age :

(As on 31 /03/2022)

5.

Whether SC/ST/Gen/SEBC/Other
Reserved Backward Class(Attach
copy of Certificate if other than
GEN)
Email Address :

6.

Phone / Mobile No.

7.

Qualification (Attach copy of Certificates)
Degree
Year of Passing
a.
b.

Graduation
Higher Qualification (if
any)

DOB:

Percentage / Grade
obtained

8.

Post qualification experience details (Attach Certificates)
Name of the
Whether PSE / Public
Company/Office Ltd / Pvt Ltd / SemiGovt. Deptt.

9.
10.

Period
served
From
To

No. of years
served

Other details of
experience

Details regarding computer knowledge (attach
certificate)
Languages Known (Tick) :
Read

Write

Speak

GUJARATI
HINDI
ENGLISH

Date:
Place :

NOTE: Additional sheets may be enclosed, if required.

_______________________
(Signature)

